אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

 31דצמבר2018 ,
סימוכין207490 :

מכרז מכירת סרטי עטיפה 069-18
הזמנה להציע הצעות
לכבוד
משתתפי המכרז
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מכירת סרטי עטיפה 069-18
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וחברת קו מוצרי דלק בע"מ (להלן ביחד" :החברה") מזמינה בזאת הגשת
הצעות לרכישת סרטי עטיפה מאת החברה ,בהתאם לכתב הכמויות המצ"ב כנספח ב'' להזמנה זו( .להלן-
"סרטי העטיפה").
.1

הטובין
 .1.1סרטי העטיפה נשואי מכרז זה מפורטים בנספח ב' (כתב כמויות) ונמכרים כפי שהם )(As is

בלבד  .מציעים פוטנציאליים רשאים לבדוק את הציוד באתרי החברה ,בתיאום מראש עם
החברה .למציעים לא תהא כל תביעה או טענה כלפי החברה ו/או מי מעטמה בקשר עם מצב
הציוד.
 .1.2סרטי העטיפה נמצאים במחסני החברה באשקלון וקריית חיים .ניתן לראותם במתקני החברה ,
בימים :א-ה בין השעות  ,14:00 -08:30בתאום טלפוני עם אלון קליימן .054-2828616
 .1.3המציע הזוכה יהיה האחראי לפינוי הציוד ,על חשבונו בלבד.

.2

תנאי התשלום והאספקה
 .2.1יש למלא הצעת מחיר על גבי כתב הכמויות המצורף כנספח ב'
 .2.2התמורה שישלם המציע לחברה בגין סרטי העטיפה אינו כולל מע"מ.
 .2.3תנאי תשלום:
המציע הזוכה ישלם את מלוא התמורה לחברה בהעברה בנקאית או באמצעות שיק בנקאי .ניתן
לשלם גם בכל דרך אחרת בתיאום עם מחלקת הרכש וההתקשרויות של החברה .תשלום בשיק
ייחשב כהתקבל רק לאחר אישור הבנק על הפקדתו וקליטתו הסופית.
 .2.4מועד האספקה:
מיד לאחר קבלת מלוא התמורה מאת המציע ועד  10ימי עבודה ממועד זה (במקרה של תשלום
בשיק לדוגמא ,נמתין עד לאישור הסופי לקליטת השיק בחשבון הבנק).
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.3

אופן הגשת ההצעה
 .3.1הצעת המציע תוגש על גבי טופס ההצעה המצורף לפניה זו.
 .3.2תוקף ההצעה יהיה למשך  90יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות .בתקופה זו תהיה
ההצעה בלתי חוזרת.
 .3.3את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד יום  15.1.2019לתיבת המכרזים ,הנמצאת בקומת
כניסה ,שבמשרדי הנהלת החברה ברחוב הסדנאות  ,3א.ת .הרצליה פיתוח (יש לציין את מספר
המכרז על-גבי המעטפה).
 .3.4החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעתו של מציע שלא יצרף את המסמכים ו/או
המידע כאמור.

.4

אופן בחירת הזוכה במכרז
 .4.1הצעת המחיר היקרה ביותר ,שתעמוד בתנאי המכרז  -תיבחר כהצעה הזוכה ,בכפוף להוראות
כל דין ולאמור לעיל ולהלן.
 .4.2מובהר כי לצורך השוואת ההצעות ,תיכלל במחיר ההצעה גם כל עלות נוספת שבה יהיה על
החברה לשאת במידה וההצעה תיבחר.
 .4.3מבלי לגרוע מהאמור ,החברה רשאית ,בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ,שלא
לבחור בהצעה היקרה ביותר ,לאחר שנתנה לבעל ההצעה היקרה ביותר ,הזדמנות להביא
טענותיו בפניה.
 .4.4הוגשה הצעה יחידה או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים במחיר המרע עם
החברה לעומת אמדן שווי ההתקשרות ,רשאית החברה להודיע על כך למגיש ההצעה ,ולאפשר
לו להגיש הצעת מחיר בתנאים מיטיבים במועד שתקבע ,להחליט על בחירת ההצעה בהתאם
לתנאי המכרז ,או להחליט על ביטול המכרז  -הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .4.5כן מובהר כי החברה רשאית לבחור שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז בכל שלב,
לפי שיקול דעתה.

.5

הוראות כלליות
 .5.1הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם בליווי כל המסמכים
הנדרשים ,כמפורט במסמך זה ,לרבות ,על כל נספחיו ,כשכל המסמכים חתומים ע"י המוסמכים
לחתום בשמו של המציע.
 .5.2על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר מהדרישות,
עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .5.3לא תותר השתתפות במכרז לעובדי החברה (בהווה ובעבר) ובני משפחותיהם.
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 .5.4הסתייגות מהתנאים המפורטים במכרז ,בטופס ההצעה ו/או בטופס למילוי על ידי המציע ,לרבות
שינוי או תוספת בכל דרך שהיא ,עלול לגרום לפסילת ההצעה ,ולחברה שמורה הזכות לפסול
כל הצעה בה תימצא הסתייגות כאמור.
 .5.5אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ,לרבות משיקולי
כדאיות כלכלית לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5.6החברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההזמנה בין המציעים השונים על פי שיקול דעתה
הבלעדי .כמו כן ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי שהצעותיהם נמצאו
מתאימות.
 .5.7אומדן:
 .5.7.1הגורם המקצועי בחברה קבע הערכת מחיר מינימלית לסרטי עטיפה טרם פרסום הליך זה
(להלן" :האומדן").
.5.7.2

החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול הצעות הנמוכות מהאומדן ,לפי שיקול דעתה.

 .5.8כל ההוצאות להכנת ההצעה תהיינה ע"ח המציע בלבד.
 .5.9עיון בתוצאות המכרז עפ"י תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  - 1993ייעשה תמורת תשלום של
 -.1000ש"ח אשר לא יוחזר.
.5.10

בכל מקרה של שאלה יש לפנות אל הח"מ במייל .talmor@pei.co.il

בכבוד רב,

טלמור סלע
מחלקת רכש והתקשרויות
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תאריך________________ :
לכבוד
חברת תשתיות נפט ואנרגיה  /קו מוצרי דלק בע"מ
א.נ,.
הנדון  :נספח א'  -הצהרת המציע למכרז 069-18
שם מלא
טלפון נייד

___
______

ח.פ___________________.
מס' פקס_______________________ :

דואר אלקטרוני_________________________________________________________
כתובת מלאה

____________

אני הח"מ ,לאחר שבדקתי את סרטי העטיפה לגביהם אני מגיש את הצעתי (להלן – "הטובין") מצהיר
ומתחייב כדלהלן :
 .1הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי רכישת סרטי העטיפה ,במידה והצעתי תתקבל על ידי החברה ,תתבצע
במצבם כפי שהם ) (As isוהנני מוותר בחתימתי על מסמך זה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כנגד החברה בקשר לרכישת הטובין וכל הקשור ונובע מכך ,לרבות כל טענה בדבר אי התאמה או כל
נזק ולגבי כל פגם בין גלוי ובין נסתר.
 .2הנני מצהיר כי ידוע לי כי כל המידע אותו קיבלתי מחברת תשתיות נפט ואנרגיה  /קו מוצרי דלק בע"מ
(להלן "החברה") הינו בחזקת מידע שאין החברה אחראית עליו.
 .3הנני מצהיר כי ראיתי ,בחנתי את סרטי העטיפה ומצאתי אותם מתאימים לצרכי וכי המחיר שהצעתי
תמורתם הולם את בדיקתי כאמור.
 .4אני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החברה לא תחזיר לי כספים במקרה בו תזכה הצעתי במכרז .כן ידוע לי
כי לא תתקבל כל טענה מצידי בדבר אי התאמה ו/או ליקוי ו/או נזק שנגרם לסרטים אותם אבקש לרכוש.
 .5ידוע לי כי במידה והצעתי תזכה במכרז ,פינוי הטובין יבצע על ידי ועל חשבוני בלבד.

חתימה _________________
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כתב כמויות למכרז מכירת סרטי עטיפה 069-18
יח
מידה

מחסן צפון

מחסן אשקלון

סה"כ
בשני
המתקנים

Inner Layer Tape Adhesive
16068
20 mils 6*200 Inch rolls black

יחידה

480

600

1080

Outer Layer Tape Adhesive
16070
30 mils 6*200 Inch rolls white

יחידה

620

1140

1760

מק"ט

תיאור

מחיר יחידה
בש"ח

סה"כ

סה"כ בש"ח

